
Pontos duplos 
do ancoradouro

ATLANTIC-2600-ET
O modelo mostrado inclui a 

torre estendida de até  
4.1 metros.

Opcional 
independente 
lanterna

Refletor de radar 
interno de 10m2

Conveniente 
pontos de 
amarração

Adicional 
Carga útil

Feito de polietileno 
virgem forte,  
durável,  
estabilizado por UV

Barras de ligação 
internas para 
conectar pontos 
de elevação e 
ancoradouro

Inovador 
orientações 
quilha

Marca superior 
da IALA

Barreira de 
proteção

Escada em aço inoxidável 
316 e barreira de apoio

Compartimento de 
bateria opcional

Pontos de 
Elevação

Deck  
antiderrapante

Moldado 
rotativamente para 
uma  espessura de 

parede de 18 mm

A ATLANTIC-2600 é uma bóia de navegação de 
2,6m de diâmetro projetada para portos offshore 
e aplicações costeiras.

2600 mm de diâmetro 
Bóia Marítima
ATLANTIC-2600
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ATLANTIC-2600 
Modelo Padrão

Custo Benefício
 Pintura nunca será necessária

 Baixo custo e ambientalmente correta

Instalação fácil 
 Fácil de instalar e de realizar manutenção

Confiável
 Sistema de flutuação interna redundante

 As barras de ligação moldadas em aço inoxidável 316 
proporcionam uma excelente força de elevação

 Excelente flutuabilidade e estabilidade

Vantagens para o usuário 
 Os painéis laterais destacáveis podem ser removidos 

durante o transporte, permitindo que a Atlantic-2600 
seja transportada globalmente dentro de um 
contêiner padrão

 Alta visibilidade em vermelho, verde, branco ou 
amarelo, de acordo com as recomendações da IALA

Ambientalmente correta
 Feito com materiais recicláveis. Os componentes 

e produtos individuais que estiverem no final de 
sua vida útil podem ser devolvidos à Sealite para 
reciclagem.

A bóia é moldada rotacionalmente pela Sealite com polietileno virgem 
estabilizado por UV e possui um diâmetro de flutuação de 2,6m e uma altura 
focal da lanterna de 4,1m.

A ATLANTIC-2600 é construída com um design modular com 5 partes e pode 
ser configurada para qualquer conjunto recomendado pela IALA.

Os olhais duplos de elevação e ancoradouro são interconectados por barras 
de amarração de aço inoxidável através da estrutura do casco - oferecendo 
enorme resistência e longevidade superior dos recursos para navegação.

A bóia ATLANTIC é a única bóia dentro de sua categoria que oferece uma 
seção flutuante grande de 2,6 metros de diâmetro sem a incorporação de um 
poste central como ancoradouro. Isso oferece enormes benefícios ao usuário, 
incluindo;

 Mais rápida e fácil de montar – a bóia ATLANTIC-2600 é entregue quase 
pronta para instalar

 Leve – até 60% mais leve que os modelos da concorrência

 Seção flutuante principal moldada rotacionalmente

 Todos os acessórios são feitos de aço inoxidável

A seção do casco da ATLANTIC-2600 possui painéis laterais destacáveis que 
são projetados para serem removidos durante o transporte, permitindo que a 
bóia seja transportada convenientemente em um contêiner. Isso proporciona 
uma seção flutuante extraordinariamente grande, sem a necessidade de um 
poste para o ancoradouro que é pesado e feito de aço.



Especificações Técnicas •*

ATLANTIC-2600

Características Gerais
Cores Disponíveis Vermelho, verde, branco ou amarelo, de acordo com as recomendações da IALA

Altura do plano focal (mm / polegadas) ATLANTIC-2600 (modelo padrão): 2950 / 1161/8 
ATLANTIC-2600-ET (modelo de torre estendida): 3850 / 1515/8  

Volume total de flutuação (litros / galão 
americano)

5610 / 1482

Borda livre nominal (mm / polegadas) 780 / 303/4

Casco Nominal (mm / polegadas) 690 / 271/4 

Flutuabilidade de reserva (kgs / lbs) 1475 / 3252

Carga máxima do ancoradouro (kgs / lbs) 1475 / 3252   
Deve levantar com 2 pontos quando a carga do ancoradouro estiver acima de 
1050 / 2315

Casco, máximo (mm / polegadas) 960 / 373/4

Borda livre, mínimo (mm / polegadas) 510 / 201/8

Carga de trabalho segura, 1pt (kgs / lbs) 1950 / 4300

Carga de trabalho segura, 2pt (kgs / lbs) 5200 / 11460

Submergência (kg / cm, lb / polegadas) 54.7 / 306

Área Visual (m2 / pés2) 4.0 / 13.1

Características físicas
Material Polietileno virgem estabilizado por UV, moldado rotativamente, barras de fixação 

internas de grau 316, olhais de elevação e do ancoradouro.
Espessura de parede (mm / polegadas) 18 / 3/4 (seção de flutuação)

Lastro (kg / lbs) Concreto interno 400 / 882 

Preenchimento Espuma de poliuretano de célula fechada (seção flutuante)

Altura (mm / polegadas) ATLANTIC-2600 Modelo Padrão: 4120 / 1621/4 
ATLANTIC-2600-ET: 5020 / 1975/8 

Largura (mm / polegadas) 2600 / 1023/8

Massa (kg / lbs) 970 / 2138

Refletor do radar Echomax

Expectativa de vida útil do produto >20 anos

Certificações
IALA Cores de superfície compatíveis com IALA E-108

Garantia da Qualidade ISO 9001:2015

Propriedade Intelectual
Marcas Registradas SEALITE® é uma marca registrada da Sealite Pty Ltd 

Garantia *  5 anos

Opções de lanterna Sealite SL-C310, SL-C410, SL-C415, SL-C420, Série SL-125, Série SL-155, SL-C500 
ou SL-C600

Opções Disponíveis • Gráficos de moldagem
• Marcas diurnas
• Sistemas de Monitoramento (AIS, GSM)
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ATLANTIC-2600-ET
O modelo inclui a torre estendida

ATLANTIC-2600 Modelo Padrão 
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